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البحث: ملخص

وضحية توراتية، مزاعم عبر أرضه الغتصاب تسعى صهيونية ضحية فكرة عنصرية الفلسطيني الشعب وقع
الغليظة، اإلسرائيلية بالعصا والتلويح التفتيت عبر وإخضاعها العربية، المنطقة قسمة تستهدف دولية مؤامرة

المنطقة. في شؤون الذرائع للتدخل وإدامة
رأس سو ليس الذي الصهيوني، المشروع ومواجهة الصراع بهذا المعنيّ وحده ليس الفلسطيني والشعب

واإلسالمية. العربية المنطقة يستهدف الذي الغربي للمشروع حربة
االحتالل،  جريمة المناسب على الرد وهي للشعب الفلسطيني، االستراتيجي الخيار هي المقاومة فإن ولذا
االحتالل، جد وُ منذ قديمة الفلسطينية المقاومة وبدايات ا، مكرهً الفلسطينية إال الحقوق من م بأيٍّ يُسلِّ الذي ال
سياسي ساد  لهوً ا تبعً بعقود، التاريخ هذا بعد لبداياتها يؤرخون حينما السياسيين بعض يزعم وليس كما

معينة. حقبة في
االحتالل، جريمة على وشرعي فعل طبيعي رد باألساس هي فراغ، وإنما من الفلسطينية تنشأ المقاومة لم
حق لذلك باإلضافة وهي ذاتها، االحتالل جريمة  استمرار من االستمرار  في  وحقها مشروعيتها وتأخذ

اإلنسانية. الدولي والمواثيق القانون يكفلها مثلما ا تمامً الشرائع السماوية؛ تكفله مشروع
األرض السترداد ا وحيدً ا طريقً المسلح» «الكفاح  فلسطيني�ا الدارج  بالتعبير أو  الفلسطينية المقاومة  ظلت 
على في االنتفاضة األولى والثانية انخراطها خالل من ا كبيرً كسبًا قت حقَّ أنها فيه ال شك والحقوق، ومما
من شبكة نسج خالل ومن  الجمهور، بين شرعيتها تعزيز  أو إمكاناتها،  وتطوير بنيتها تأهيل  إعادة صعيد

والخارجية. الداخلية العالقات
حاجة في وال الوقت، من في ضيق ليست أنها كما األم، عن ت�ا بَ نْ مُ ا شيطاني� ليست نبتًا الفلسطينية والمقاومة
يتحرك وإقليمي�ا، محلي�ا الفعل، أن مسار طالما صغيرة، إجراء مقايضات أو االنكسار الخطوات أو العتساف
غير مباشرة أو بصورة الفلسطينية تلعب المقاومة البعض- أن رأي -حسب الممكن ومن نسق صاعد، وفق

المنطقة. في تعزيز برنامج االستقالل، والتحرر في ا مهم� ا دورً مباشرة

الشؤون الفلسطينية يف متخصص صحيفة السبيل، حترير مدير
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ومقتطفات أفكار

الموارد اســتثمار يســتهدف عســكري�ا احتالالً وال ا، عابرً ا اســتعمارً يكن لم فلســطين له تعرضت - إن ما
استئصالي�ا. إحاللي�ا احتالالً كان ولكن البالد، بخيرات والتمتع

بال لشعب تُمنح شــعب بال ليست سو أرض فلسطين بأن فالمســألة يتم اختزالها اإلنســاني - في الشــق
بأنها ومنــذ البدايات طابعها، أرضه باحتــالل الفلســطيني المتمثلة الشــعب محنة أخذت أرض، وعليــه

وجود. صراع

يمكن وما مستقبلها، معالم وترسم وتطورها، الفلســطينية المقاومة لدراســة الولوج تحاول قراءة - إن أيّ
وفي على في الصراع والدولي البعد اإلقليمي تُهمل أن تستطيع ال في المستقبل، تحققه أو إليه أن تذهب

فلسطين.

سنتين. أو سنة أو خالل اثنتين أو جولة، في بالتالي حسمه يمكن وال طويل، صراع فلسطين الصراع في -

مع الصراع عن حســم قاصرة تعاظمت، مهما تطورت، وتضحياتــه مهما هذه الشــعب، - ســتظل أدوات
ا جميعً يتهددها التي من األمة ذلك من أكثر هو واإلمداد، وما اإلســناد لم تلق إذا الضخم، المشــروع هذا

الصهيوني. الخطر

بريبة كبيرة. اليهودي النشاط إلى نظر الفلسطيني الشعب أن اليهودي إال والمكر التحوطات كل مع -

القرن مــن الثالثينيات بدايــة رصده يمكــن ا، ا وواســعً منظمً فعالً كونهــا حيث مــن - التأريــخ للمقاومــة
المنصرم.

المنظم الجهادي العمل بلورة فاتحة ســوريا، في جبلة من القادم القســام، الدين - يمكن اعتبار الشــيخ عز
ا. تأطيرً واألكثر

الفلسطيني. والساحل ويافا حيفا في ودأب بسرية للفدائيين والتدريب التجنيد عمليات القسام بدأ -

انتقلت الفدائية، الخاليا على مالحقة ومحاصــرة االحتالل وقدرة االرتكازية القواعــد تجربة فشــل - بعد
عبر الحدود. العمليات تنفيذ إلى (األردن)، والتحول الشرقية الضفة الثابتة في قواعدها لبناء المقاومة

بل ربما المقــاوم، الفلســطيني العمــل مســار عن النأي على وحرصــه العربي النظــام - لقــد تأكــد عجــز
مع األنظمة األمنية لهــذه األوضــاع توتير إلى يقــود أدائه اســتمرار كان ما معــه إذا  االســتعداد للتصــادم

اإلسرائيلي. االحتالل
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المقاومة - التقرير ملف

من والصورة أو األداء ونوعيــة الشــعار حيث من مضمونًا المقاومة، عمل في اإلســالمية - برزت الصبغة
الفصائلية. المشاركة حيث

وتراجع أدواته، وتطوير العســكري العمل ٢٠٠٤) صعود ،٢٠٠٠ (األقصى االنتفاضة هذه على غلــب -
األولى. في االنتفاضة كانت مستويات أقل مما الشعبية إلى األدوار

( بــاراك ٢ (عرفات – ديفيــد كامــب فــي السياســية تعثــر العمليــة بعــد جــاءت  - إن انتفاضــة األقصــى
. أيلول/٢٠٠٠

أهداف العمليــات الفدائية ضد من ا عددً الســالح، وأن تنفذ قطع بعض أن تمتلك المقاومــة - اســتطاعت
إسرائيلية. عسكرية

الخارجية لجنة أمــام اميتاي، إيلي الجنرال اإلســرائيلي الجيش في لرئيس العمليــات - حســب إحصائية
إسرائيلي�ا  هناك ٤٥٥ األقصى، انتفاضة في إســرائيلي�ا قتيالً ٦٣٠ أصل إلى أنه من اإلشــارة تمت واألمن،

القتلى. مجموع من %٧٥ إلى تصل بنسبة استشهادية عمليات جراء قتلوا

والعبوات التشغيلية الناسف الحزام بين أشكالها تنوعت التي االستشهادية العمليات نطاق ضمن يدخل -
عن مستو عبَّرت والتي اإلسرائيلية، والمعسكرات المستوطنات اقتحام عمليات وتفخيخ الســيارات،

المقاومة. فصائل لد والتدريب التخطيط وتطور والجرأة، الكفاءة من متقدم

عمليات في المقاومة نجاح مع تزامن مسبوقة، غير قتالية كتقنية معها التعاطي وتوسيع األنفاق حرب إن -
عملية أول ســجلت العالم، حيث في واألكثر تحصينًا شــهرة، األكثر اإلســرائيلية الميركافا دبابة تفجير

.٢٠٠٢ العام من شباط في للميركافا تفجير

جريمة عن النظــر غض يتم بينما «إرهــاب»، بأنها الفلســطيني مقاومة الشــعب وصف - مــن اإلجحــاف
واالحتضان. الرعاية أسباب كل المحتلة الدولة ومنح االحتالل اإلسرائيلي،

والحاجة للمحتل، الجزئيــة على الجريمة للــرد الحاجة توازن بين أن بالنســبة للمقاومــة هنا - مــن المهم
جزئية. في معارك استنزافه ال يتم المقاوم للفعل صاعد مسار على للمحافظة

بعدة ارتقاء عكســت غزة، على األخيرة الهجمات مواجهــة في للمقاومــة الفلســطينية األخيــر - إن األداء
الفلسطينية. المقاومة أداء مستو في درجات

الفلســطينية، للمقاومة والمســاعدة العون يد تمد األنظار، ا عن بعيدً تعمل األمة، ألبناء مؤمنة جهود لوال -
من القدر هذا وتحقيقهــا وتطورها، المقاومة اســتمرار إمكانيات ولتعــذرت ا، تعقيدً أشــد لــكان الحال

المشاهد. اإلنجاز
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بالكثير صفوفه اختــراق تم قد ســطوة االحتالل، تحت طويلة لعقود خضع الذي  - إن الواقــع الفلســطيني
العمالء. من

ا استنزافً فإن الشــعبية والرسمية، المواقع في صحيحة وســليمة، بصورة العمالء ظاهرة معالجة يتم لم - ما
ا. مستمر� سيظل المقاومة طاقة في ا كبيرً

وتقديس األرض، على الحقائق أساس فرض على الســتراتيجيته وبناءه الصهيوني، الكيان مماطلة لعل -
الكيان هذا مع المتعــذر التفاهم من جعل اإلســرائيلية، والمصالح األمن حماية واعتبارها مفتاح القــوة،

خارج اللغة التي يتحدث بها.

صعيد على والثانية االنتفاضة األولى في خالل انخراطها من ا كسبًا كبيرً حققت الفلســطينية إن المقاومة -
إمكاناتها. وتطوير بنيتها تأهيل إعادة

فوزها الحكومة بعــد وتشــكيلها السياســي، العمــل معتــرك (حماس) المقاومــة بدخــول أبــرز قــو -
قيادة فــي وريادتها حضورهــا، فــرض في مهمة مســتويات إلى المقاومــة ارتقــت  بأغلبيــة األصــوات،

الفلسطيني. الشعب

غير المساحات لزيادة العســكري؛ والعمل السياســي بين الفعل المزاوجة الفلســطينية المقاومة - تحاول
جيش االحتالل. وسيطرة الخاضعة لنفوذ

إجراء أو أو االنكسار، الخطوات العتساف حاجة وال الوقت، ضيق من في ليست أنها تدرك المقاومة إن -
صاعد. نسق وفق يتحرك وإقليمي�ا، محلي�ا الفعل، مسار أن طالما مقايضات صغيرة،

ا مهم� ا مباشــرة، دورً غير أو مباشــرة تلعب، بصورة لها أن يمكــن الفلســطينية المقاومة أن ير - ثمــة مــن
للمشــروع والتبعية التغريب مشــروع مواجهة المنطقــة؛ في في والتحرر االســتقالل برنامج فــي تعزيــز

اإلسرائيلي. األمريكي/

بشكل متوازٍ يعمالن وتعزيز ريادتها، األمة استقالل مشــروع تقدم في مقابل الصهيوني المشــروع - تراجع
المقاومة. الحتضان المناسبة البيئة إلنجاز

ا. كبيرً ا تراجعً شهد األخيرين العقدين الصهيوني في المشروع -

دولتهم. استمرار إمكانية في التشكك من مرحلة يعيشون اإلسرائيليون -

انتصارات أو تحقيق نفسه، عن الدفاع عن ويعجز ،تتهاو اإلســرائيلي الجندي معنويات أن يظهر - اليوم
كافيًا. تدريبًا يتلقوا ولم ة دَّ عُ يملكون ال فتية فلسطينيين مع مجابهات حاسمة في
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بد منها: ال مقدمة
وانتُهكت مقدســاته أرضه، شــعب احتُلت مثل أي
الشــعب ثرواته، واعتُدي على كرامته، اختار ونُهبــت
ينحاز أن وعــي وتصميــم، ســابق وعن الفلســطيني،
أرضه تحرير ســبيل في والمقاومة الجهــاد إلــى خيار
العربية من البالد الكثير ر دَ قَ كان وانتــزاع حقوقه، وإذا
الماضي، القرن في لالستعمار أن تتعرض واإلسالمية
أنّ ما المفارقة فإن اســتقاللها، تحقيق من تتمكن وأن
وال ا، عابــرً ا اســتعمارً يكن فلســطين لم تعرضــت له
الموارد والتمتع اســتثمار يستهدف عســكري�ا احتالالً
استئصالي�ا، إحاللي�ا احتالالً كان ولكن البالد، بخيرات
الحدود لقي به خلــف ويُ أرضــه، من ينتــزع اإلنســان
مكانه ليحلهم أقطار األرض رين من جَّ هَ مُ ليســتجلب
إلى أرض العودة تدعي توراتية بمزاعم وعلــى أرضه،
أقطعها التي األرض إلــى واألخطر اآلبــاء واألجداد،
الناس، أرض دون مــن خالصة اليهودي الله للشــعب
اختزالها يتم فالمســألة اإلنساني وفي الشــق الميعاد،

لشعب تُمنح بال شعب أرض سو فلسطين ليست بأن
الفلســطيني الشــعب محنة وعليه أخذت بــال أرض،
بأنها البدايات ومنذ طابعهــا، أرضه باحتالل المتمثلة
والسياســي العقائدي البعد فيه يتداخل وجود، صراع
كبير جــزء فــي ويخضــع واالجتماعــي، واإلنســاني

دولي. تآمريّ بُعد ذات لترتيبات
المقاومة لدراســة الولوج قراءة تحــاول ولعــل أي
وما مســتقبلها، معالم وترســم وتطورها، الفلســطينية
ال المســتقبل، تحققــه في أو إليــه يمكــن أن تذهــب
الصراع في والدولي اإلقليمي البعد تستطيع أن تهمل

وفي فلسطين. على
مطلع األوروبية االســتعمارية اإلرادة فمنذ تبلورت
(تركيا) في تقسيم إرث الرجل المريض الماضي القرن
أنثمةإرادةدوليةتخططوترتبلفلسطين ا كانواضحً
العربية لباقي المنطقة ويخطط عما يرتب يختلف مئاالً
الحكومة إصدار يكن ولم احتالالت، من واإلسالمية
وطن بمنح (١٩١٧/١١/٢) بلفــور وعد البريطانيــة
تتمكن أن وقبل فلسطين، في اليهودي للشــعب قومي
أرض من يسيرة أجزاء على سو سيطرتها فرض من
بئر مدينة احتلت سو بعدُ قد لم تكن حيث فلسطين،
جبل رأس إال النقب الفلسطيني- أجزاء وبعض السبع
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ورائها ومن (!!) العظمى بريطانيا له تخطط مما الجليد
«الساســة يذكر بمؤتمر ما االســتعمارية. وهو أوروبا
كامبل لبرمان  ١٩٠٦-١٩٠٧ برعاية هنري والخبراء»
ضرورة حينه إلى في دعا والذي وزراء بريطانيا، رئيس
بين مشــرق ما يفصل فلســطين في غريب زرع جســم
ا متقدمً ا وموقعً حربة رأس ويكــون ومغربهم، العرب
في مصالحهم وتأميــن الحلفاء يســهم في إدامــة نفوذ
وهو ما االســتراتيجية. الخصوصية ذات المنطقة هذه
فكرة عنصرية ضحية وقع الفلسطيني أن الشعب يعني
توراتية، مزاعم عبر أرضه الغتصاب تســعى صهيونية
العربية المنطقة قسمة تستهدف دولية مؤامرة وضحية
اإلســرائيلية التفتيت والتلويح بالعصا عبر وإخضاعها
المنطقة. شؤون في للتدخل الذرائع وإدامة الغليظة،

لقراءة الولوج بين يدي منها ال بد كان المقدمة هذه
التحديد وجــه علــى والمقاومــة الواقــع الفلســطيني

ولسببين: ، ومئاالً ا وتطورً ا تاريخً
طويل،  صراع فلســطين في الصراع أن األول: فهــم
خالل أو اثنتين أو جولة في بالتالي حســمه يمكن وال

سنتين. أو سنة
والثاني: أنالشعبالفلسطيني 
الصراع بهذا المعنيّ وحده ليس
الصهيوني المشــروع ومواجهة
حربة رأس ســو الــذي ليــس
الذي يستهدف للمشروع الغربي
واإلســالمية، العربيــة المنطقــة
هــذا أدوات ســتظل وبالتالــي 

تعاظمت مهمــا تطــورت وتضحياتــه الشــعب مهمــا
الضخم، المشروع الصراع مع هذا حســم عن قاصرة
ذلك، من أكثر وما هــو واإلمداد، تلق اإلســناد إذا لــم
قد الخطر الصهيوني، ــا يتهددها جميعً التي األمة مــن
من أكثر أو جولة كسب في الفلسطينية المقاومة تنجح
المشــروع الصهيوني تمنع وقد الصراع، هذا جوالت
في والتراجع االنكفــاء إلــى تلجئه وقــد مــن التمدد،
حتى فيــه بامتياز نجحت وهو مــا بعــض المحطات،

الجسم هذا وإنهاء بالكلية، الصراع حســم لكن اآلن،
أكبر مهمة ستظل األمة، قلب في المغروس السرطاني
يصح كان وإن وحدهــم، الفلســطينيين مــن إمكانات
منازلة في لألمــة بالنســبة الحربة رأس أنهم ســيظلون
ســاعة تحين أن إلى وإشــغاله وإرباكــه؛ هــذا العــدو

الشامل. واالنتصار الخالص

وتطورها: الفلسطينية المقاومة نشأة

جد  وُ منــذ قديمــة الفلســطينية  بدايــات المقاومــة
أو االســتعماري/البريطاني، بوجهــه االحتــالل،
السياســيين بعــض ويظلــم الصهيونــي، اإلحاللــي/
التاريخ هــذا لبداياتهــا بعد يؤرخــون الحقيقــة حيــن
معينة، حقبــة فــي ســاد سياســي  لهوً ــا بعقــود؛ تبعً
قبل الفلســطينية للمقاومــة بدايــات رصد بل يمكــن
بجهود ارتباط أعاله، ذات إليهما المشــار االحتاللين
االســتيطان لتعزيز المبكرة والصهاينــة المســتعمرين
عشــر التاســع القرن فلســطين أواخــر اليهــودي فــي
كانت أن المقاومة وقتذاك القرن العشرين، بيد وبداية
وغير منســقة، غير منظمة عفويــة
االحتجاج عليهــا أعمــال تغلب

الجزئية. واالحتكاكات
(١٩٢٩) البــراق ثــورة ولعــل
الفلسطيني الرفض ذروة لت شكَّ
ومحاوالته اليهــودي، للوجــود
المقدســات ــا مــن التســلل قريبً
أن رغم القــدس، اإلســالمية في
ولم دولتهم، يشــكلوا لــم الوقت اليهــود حتى ذلــك
البريطانيين. بالمستعمرين تحتمي أقلية سو يكونوا
ا منظمً فعالً كونها حيث من للمقاومة أن التأريخ إال
القرن من الثالثينيــات بدايــة رصده يمكن ا، وواســعً
الفلسطينية والثورة القسام بثورة رف عُ فيما المنصرم،
ا تطورهــا صعودً ذلــك بعد األمــور الكبــر، لتأخــذ

الوقت الراهن. إلى وصوالً ا، وهبوطً

ضحية فكرة وقع الشعب الفلسطيني
الغتصاب تسعى صهيونية عنصرية
وضحية توراتية، مزاعم عبر أرضه
المنطقة قسمة تستهدف دولية مؤامرة

وإخضاعها العربية
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١٤٣

بين عامي الممتدة الفترة يقســم أن للدارس ويمكن
منها  رئيســة؛ لكل مراحل ثالث ١٩٣٣و٢٠٠٦ إلــى

وتفصيالتها: وظروفها سماتها

عامــي  بيــن تمتــد األولــى: المرحلــة   
:١٩٣٣-١٩٦٥

وبوجود المرحلة بأنها مرحلة البدايات، هذه تمتــاز
الفلســطينية األرض رئيســة علــى بصــورة المقاومــة
غير التنظيمــي واألداء الشــعبي األداء بيــن ومزجهــا
شــكالً المراحل في بعــض أخــذ والــذي المتطــور،
إلى واالفتقار الخبرة اإلمكانات وقلة قلة مع رســمي�ا،
األهداف بصورة تبلور وعدم الفعل جغرافي�ا، شمولية

ودقيقة. واضحة
محطات رئيسة: ثالث على المرحلة هذه وتشتمل

الكبر الفلسطينية والثورة القسام (١٩٣٥) - ثورة
عز  الشــيخ اعتبار ): حيــث يمكــن ١٩٣٦-١٩٣٩ )
بلورة القســام القادم من جبلة في سوريا، فاتحة الدين
استشــعر ا، فقد تأطيرً واألكثر المنظم الجهادي العمل
ورأ على فلسطين، الصهيوني ا الخطر مبكرً القســام
أن قبل جذوره ضرب أمور أخر- ضــرورة -ضمن
«جهاد إنه الشــهيرة ا صرخته لِقً طْ مُ التمكين، له يكتب

استشهاد». أو نصر
من كان بــدأه ومــا ورفاقــه، الشــيخ ولعــل شــهادة
الشــارع نار الغضب في مــا أضرم هو وتجميع تعبئــة
الفلســطينية من بعد ذلك الثورة لتنطلــق الفلســطيني؛
ســنوات ثالث مــد على امتــدت الكبــر، والتــي
بيــن الثــورة فعــل فيهــا تــراوح   (١٩٣٦-١٩٣٩) 

والجزر. المد
:١٩٤٧-١٩٤٨ حرب في الفلسطينية المشاركة -
الزخم مــن اإلفادة عبــر بدأت قويــة وهــي تجربــة
إلى لتنتهي منــه؛ جــزء وتأطيــر الشــعبي الفلســطيني
التي أخذ الجيــوش العربية - بفعل حالة مــن التحييد
العبء الحرب - في للمشــاركة إلى فلسطين دخلت
إلــى الطابع القتــال وتحــول القتــال، األساســي فــي

للفدائيين الشــعبية المشــاركة توزعت وقد النظامــي،
المقدس، الجهاد قوات بين الفترة هذه في  الفلسطينيين

اإلنقاذ. وجيش
العربية: الجيوش هزيمــة الفدائيين بعد عمليــات -
ســيطر التي األراضي إلى التســلل طابع أخذت والتي
عمليات ١٩٤٨، وتنفيــذ العــام في االحتــالل عليهــا
وافتقارها ، السريةُ هذه األنشــطة على وغلب مقاومة،
المخاطــرة مــن لقــدر كبيــر لإلمكانــات، وتعرضهــا
عليها تقــف التي لــألرض واحتياجهــا والمالحقــة،
الشــعبي العمق مع التواصل مــن حرمانها بعدمــا تــم

بات يعاني التشتت وقسوة اللجوء. الذي

عامــي بيــن  وتمتــد الثانيــة   المرحلــة 
:١٩٦٥-١٩٨٧

باالنطالقة ما يســمى شــهدت التي المرحلة وهــي
من الفصائل ووالدة عدد الفلسطينية، للثورة المعاصرة
الديمقراطية، الشــعبية، فتــح، ) المقاتلة الفلســطينية
منظمة على ا الحقً هيمنت والتي ،( وغيرها الصاعقة،

الفلسطيني. الوطني العمل وقيادة التحرير،
هذه المنظمات لمجمل العمل كانت منطلقات وإذا
كامل تحرير (١٩٦٧ قبــل احتــالل تأســس ( أغلبهــا
الطريق المســلح الكفاح واعتبار الفلســطيني، التراب
ا ــرف الحقً عُ ما إلــى انتهت فقــد الوحيــد للتحريــر،
إلى وصــوالً التحرير؛ لمنظمــة بالبرنامــج المرحلــي

الفلسطينية. السلطة وتشكيل أوسلو، اتفاقات توقيع
األداء فــي تحوالت شــهدت المرحلة ولعــل هــذه
مــن ا قــدرً واســتجمعت نوعيــة، المقــاوم وقفــزات
ما والمالية، والبشرية والتدريبية التسليحية اإلمكانات
األردن المنفى، في دولة شبه مراحله بعض في ل شــكَّ

.(١٩٧٢-١٩٨٢) ولبنان ،(١٩٦٩-١٩٧١)
هــذه الفترة يمكن الباحثين إلى أن عدد مــن ويشــير

رئيسة: محطات خمس إلى تقسيمها
حيــث   :(١٩٦٥-١٩٦٧) الجنينيــة المرحلــة -
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للفصائــل الفدائيــة للمجموعــات التشــكل بدايــة 
من بعــدد والقيام الفلســطيني، العمــل  الرئيســة فــي

العسكرية.   العمليات
احتالل  بعد :(١٩٦٧) االرتكازية القواعد مرحلة -
في الفلســطينية األراضــي لباقي الصهيونــي الكيــان
إلى المقاومة فصائــل عمــدت حيــث غــزة والضفة،
،٦٧ عام المحتلة السرية في المناطق خالياها تأسيس
داخل من ــا االحتالل انطالقً ضــد عملياتهــا  وتفعيــل

المحتلة. األراضي
 :(١٩٦٨-١٩٧٠) الشــعب حــرب  مرحلــة  -
قدرة وتنامي االرتكازيــة، القواعــد تجربة بعد فشــل
الفدائية، مالحقة ومحاصرة الخاليــا علــى االحتالل
فــي الضفة الثابتة انتقلــت المقاومــة لبنــاء قواعدهــا
العمليات تنفيــذ إلــى والتحــول (األردن)،  الشــرقية

الحدود.   عبر
والتــي   :(١٩٧١-١٩٧٣) االنتقاليــة المرحلــة -
وأســاليب لخطة المراجعات من جملة على انطــوت
اســتراتيجية في النظر إعادة ذلك جملة ومــن العمل،
«الجبهة وجود من اليأس تبلور بعد الشــعب» «حرب
وراء من تقف أن فتــرض والتي يُ المســاندة»، العربيــة
تخوضها التي الشــعبية والحرب حــرب العصابــات،
العربي، النظــام عجز تأكد وقــد ا خصوصً المقاومــة،
الفلســطيني مســار العمل عــن النأي وحرصــه علــى
كان ما إذا معه للتصــادم االســتعداد ربما بل م، المقاوِ
لهذه األمنية األوضــاع توتير إلى يقــود اســتمرار أدائه

اإلسرائيلي. االحتالل مع األنظمة
 :(١٩٧٤-١٩٨٢) النظامــي النمــو  مرحلــة  -
باتجــاه تكريــس تشــكيالت اإلرادة حيــث توجهــت
عمر مــن اللبنانيــة المرحلــة إبــان  عســكرية نظاميــة

الفلسطيني. العمل
(١٩٨٢-١٩٨٧): حيث  األوراق خلــط مرحلــة -
وتراجعت القوات، وتبعثرت العسكري األداء تراجع
فعاليــة وحضور منظمة التحرير، وبدأت مرحلة عربية
بخطر رف فيما عُ طارئة، جبهات خطر التركيز على من

اإليرانية، العراقية الحرب وعنوانها الشــرقية، الجبهة
الصراع هــذا تداعيات علــى التركيــز عربي�ا حيــث تم

اإلقليم. تتجاوز دولية أجندات ضمن

 ١٩٨٧ العــام من الثالثــة: تمتد المرحلــة
: تاريخه وحتى

محطات: ثالث إلى تقسيمها ويمكن
األولــى  األولــى: االنتفاضــة الفلســطينية المحطــة
المســاجد بثــورة رفــت عُ (١٩٨٧-١٩٩٤)، والتــي
أهم بحــق لت شــكَّ والتي الحجــارة، وثــورة أطفــال
المقاوم الفلسطيني العمل مســار في التحول محطات

مهمة: مسارات أربعة على
المقاومة، عمــل فــي الصبغة اإلســالمية أ- بــروز
والصورة، األداء ونوعيــة الشــعار حيث من مضمونًــا
حمــاس الفصائليــة، المشــاركة حيــث مــن   أو 

والجهاد اإلسالمي. 
إلى الخــارج مــن المقاوم ب- نقــل ثقــل العمــل
فاجأ متميز اســتثنائي وأداء متواترة، وبفعالية الداخــل
الجيل في نوعية من صعيد؛ سواء على أكثر االحتالل
( تحت نشــأة وظــروف ا، المقاومة عمــرً الــذي قــاد
والقدرة على الجسارة مســتو أو حراب االحتالل)،
الوزراء رئيس عنه ــر عبَّ ما وهو اإلعالمي، االســتثمار
حيث الصورة، بانقــالب نتنياهو بنيامين اإلســرائيلي
يقاتلون أنفســهم كضحايا بتقديم نجح الفلســطينيون
دولة جبروتَ أطفالهم وأجســاد الصغيرة بحجارتهم
قامت دعايتها والتي والمتغطرسة، االحتالل المجرمة
من أساس على الدولي العطف اســتدرار لعقود على

عبر التاريخ. المظلومية اليهودية
أطفال، (نساء، إلى الفعل الشعبي المبادرة إعادة ج-

ومخيمات). وقر مدن رجال،
المقاومة، أســاليب وتنويع العمل أدوات د- تطوير

تاليًا. تفصيله سيأتي ما وهو
-٢٠٠٠) األقصــى انتفاضــة الثانيــة:  المحطــة
امتداد أو استئناف بأنها اعتبارها يمكن والتي ،(٢٠٠٤

١٤٤
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حيث جديدة، وإن كان بأســاليب األولى، لالنتفاضــة
العســكري العمل االنتفاضة صعود هــذه غلــب على
مستويات إلى الشعبية األدوار وتراجع أدواته، وتطوير
إغفال أن دون األولــى، االنتفاضة في كانت أقــل مما
السياســية تعثر العملية جــاءت بعد األقصى انتفاضــة
أيلول/٢٠٠٠، ( باراك ديفيد٢ (عرفــات – كامب في
الفلســطيني في الحكم الذاتي ســلطة وجود وفي ظل
لتحرير اللبنانية المقاومــة إنجاز وغزة، وبعــد الضفــة
وليس العســكري المقاوم، الفعل ضغط عبر الجنوب

التفاوض والعمل الدبلوماسي. عبر

 القــو حضــور الثالثــة: مرحلــة تثبيــت المحطــة
في أو المقــاوم العمل في ســاحة ســواء اإلســالمية:
ست والتي كرَّ الرسمية، والمؤسسات الشارع الشعبي
االعتبار للخيار إعــادة أهمها االعتبــارات: من جملة
الرســمية الســلطة قِبَل من إهداره تم ما بعد المقــاوم
أو التفاوضي، الخيار وتغليبها لســنوات، الفلســطينية
في واالنخراط العمل السياســي، بين الجمع إمكانيــة

القتالية. المهمات

الجديد:  شــكلها في الفلســطينية  المقاومة
واإلمكانات: األداء تطور

شكلها في المقاومة الفلســطينية رصد تطور يمكن
مراحل ضمــن أربع األولى، بعــد االنتفاضة الجديد،
في كبيرة نقــالت عن -بمجموعها- عبَّــرت رئيســة،
كقاعدة يصلح ما وهو القتال، أدوات وامتــالك األداء
قطعت وقد ا خصوصً المقاومة، لقراءة مســتقبل مهمة

كثيرة. حرق مراحل في الشوط، ونجحت هذا كل
بــاألدوات القتال مرحلــة المرحلــة األولــى: وهي
.. المولوتوف وعبــوات الحجر والمقالع البســيطة،

من الحقة مرحلة في السكاكين استخدام إلى وصوالً
بوضوح عبَّرت مرحلة وهــي االنتفاضة األولى، عمر
على المصممة اإلرادة وغــزارة عن شــحّ اإلمكانــات

الفلسطيني. الشعب لد القتال
استطاعت  العصابات: حيث حرب المرحلة الثانية:
ا عددً وأن تنفذ السالح، قطع بعض تمتلك أن المقاومة
إسرائيلية عســكرية أهداف ضد الفدائية من العمليات
المجموعات عمليات لت شــكَّ وقد متحركة، أو ثابتة
ذروة النجاح على عقــل عمــاد الشــهيد التــي يقودها
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إلى وانتقلــت بــدأت في غــزة حيــث هــذا الصعيــد؛
أن الفترة هــذه خالل الضفــة، واســتطاعت المقاومة
عمليات وأن تبدأ والعســكرية، األمنية خالياهــا تبني
وأن الخفيفة، واألســلحة بالقنابــل التــزود حثيثــة من
ووســائل جمع والتخطيطية، التدريبية تطور قدراتهــا

والتخفي. والرصد المعلومات
االستشــهادية مرحلــة العمليات الثالثــة: المرحلــة
التــي  المرحلــة الناســفة: وهــي  األحزمــة وتصنيــع
مســاحات إلى المقاومــة فعــل تنقــل اســتطاعت أن
مع الرعب من تــوازن ا نوعً تفــرض ا، وأن أكثر تأثيــرً
الخســائر تــوازن ميــزان أن واســتطاعت االحتــالل،
تنقــل وأن واإلســرائيلي، الفلســطيني بيــن الجانبيــن
اإلسرائيلين القتلى إلى الفلســطينيين الشــهداء نســبة
ليصبــح ١:٣ في  األولى؛ االنتفاضــة ١:١٠ فــي مــن
لرئيس العمليات وحسب إحصائية االنتفاضة الثانية،
أمام اميتــاي الجنــرال إيلي اإلســرائيلي في الجيــش
من أنه اإلشــارة إلــى تمت لجنــة الخارجيــة واألمن،

انتفاضة  في قتيالً إسرائيلي�ا ٦٣٠ أصل
تلوا  قُ ا ٤٥٥ إســرائيلي� األقصى، هنــاك
بنسبة تصل استشــهادية عمليات جراء

القتلى. مجموع من %٧٥ إلى
العمليــات نطــاق ويدخــل ضمــن
أشــكالها التــي تنوعت االستشــهادية

وتفخيخ التشــغيلية، والعبوات الناســف بين الحــزام
المســتوطنات اقتحــام عمليــات الســيارات،
مستو عن عبرت والتي والمعسكرات اإلســرائيلية،
والتدريب التخطيط وتطور والجرأة الكفاءة من متقدم

المقاومة. فصائل لد
وصراع األدمغة:  مرحلة الصواريخ المرحلة الرابعة:
التصنيع ناصيــة امتــالك حيــث اســتطاعت المقاومة
إال متطورة، غيــر بوســائل أولية كان وإن العســكري،
فثمة مؤثرة، مستويات إلى قليل وقت وفي قفزت أنها
األربيجي، وقاذفات والقنابل الناسفة للعبوات تصنيع
وفي اإلســرائيلي، العوزي مــن خاصة نســخة وإنتاج
المقاومة التي تعمل الصواريخ تقنية تصنيع ذلك ذروة

وقدرتها الصواريخ تلك مد لزيادة موصول جهد في
تحملها، التي المتفجرة المــادة وزيادة اإلصابة، على
زئيــف اإلســرائيلي العســكري المحلــل وقــد أشــار
هــذه الصواريخ من تمثله ما على له تعليق في شــيف
إلى تتحول بأنها بدأت االســرئيلي، األمن على تهديد
خطر إلى أن تتحول الممكن اســتراتيجي، ومن خطر
إلى الفلسطينية نقلها المقاومة إذا استطاعت وجودي،
االستراتيجي العمق مع اس التَّمَ حيث الغربية، الضفة
حيوية: األكثر المنطقــة وتهديد اإلســرائيلية، للدولــة
تتضاءل حيث أبيــب، وتل القدس بين ا ا وأمني� ســكاني�
رهن اإلسرائيلي األمن وضع يعني وهو ما المسافات،

القسام. صواريخ عمليات إطالق
اصطلح ما المقاومة أبدعــت هذه المرحلة وضمن
التي وهــي التقنيــة األنفــاق، بحــرب علــى تســميته
على القائمة اإلسرائيلية األمنية الخطة نجاعة أسقطت
األنجع الوسيلة ذلك باعتبار العازل؛ الجدار بناء فكرة

االستشهادية. العمليات لمنع
األنفــاق اســتثمار ولعــل
واألبــراج المراكــز لتفجيــر
حــول اإلســرائيلية العســكرية
قوية ضربــة د قطــاع غــزة ســدَّ
اإلسرائيلي العسكري للوجود
المحلل أكــده وهــو ما هنــاك،

شيف. زئيف لهارتس اإلسرائيلي العسكري
وتوسيع األنفاق حرب أن لإلسرائيليين المثير ومن
مع تزامن غير مســبوقة، قتاليــة كتقنية معهــا التعاطــي
الميركافا دبابــة تفجير عمليــات في نجــاح المقاومــة
العالم، تحصينًا في واألكثر شــهرة اإلسرائيلية األكثر
شــباط عملية تفجير للميركافا في لت أول حيث ســجَّ

.٢٠٠٢ العام من
استطاعت المقاومة الجهود هذه كل وبالتوازي مع
من كبيرة كميات فلســطين إلى تُدخل أن الفلســطينية
تجنيــد العديد غــزة أو عبر في األنفاق عبر الســالح،
وسائل وتعزيز الســالح وتهريبه، من الجهات لشــراء
من ا عددً تدرب اســتطاعت أن كما وتنويعها، اإلمداد

لتفجير المراكز  األنفاق استثمار
اإلسرائيلية العسكرية واألبــراج
قوية ضربة د سدَّ غزة قطاع حول

اإلسرائيلي العسكري للوجود
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الســالح صنوف بعض تصنيع على الفاعلة كوادرهــا
المزيد من فنون وتعلــم اســتخدامه، إتقان عن فضــالً
بهدف والخــارج الداخل فــي العســكري، التخطيــط

العسكرية. بنيتها تطوير
عن اإلسرائيلية اإلعالم وسائل بعض بته سرَّ ما ولعل
الوضع عن صورة يعطي غزة، إلى تهريبها تم أســلحة
وخطة باجتهاد تعمل المقاومة وأن تطويره، وإمكانات
وأن وتنويعه، الســالح من مخزونها تعظيم كبيرة على
ا خصوصً تفكيرهــا ا من كبيــرً ا حيــزً يأخذ هذا األمــر
مع تخزينه، وأفضليــة وكمياته الســالح لجهة نوعيــة

ا. وتطويرً ا على محاكاته تصنيعً بمثابرة العمل

الفعل: ورد الفعل بين الفلسطينية المقاومة
فراغ، من تنشأ الفلســطينية لم أن المقاومة ال شــك
وشــرعي طبيعي فعل رد هي باألســاس وأن المقاومة
وحقها مشــروعيتها تأخــذ االحتــالل، علــى جريمــة
ذاتها، االحتــالل جريمة اســتمرار من في االســتمرار
الشــرائع تكفله مشــروع حق لذلــك وهــي باإلضافة
الدولــي القانــون يكفلهــا مثلمــا  ــا  تمامً  الســماوية 

والمواثيق اإلنسانية.
االحتالل، جريمة فعل على المقاومة رد كانت وإذا
الفعــل مــن إبداعيــة أخــر حالــة فهــي مــن زاويــة
أدائها من ا جــزءً أن قيمتها من يقلــل وال االســتثنائي،
للمحتل هنا جريمــة على الفعل رد ســياق  يجــيء في

هناك. أو
تميز الفلســطينية المقاومة قــو أن ومــن الواضح
للمحتل الجزئية الجريمة على للرد الحاجة بين وتوازن
المقاوم للفعل صاعد مســار للمحافظة على والحاجة
ســياق الفعل ضمن جزئية معارك في اســتنزافه ال يتم
رســم ضرورة عليها ما يفرض وهو اآلني، الفعل ورد
أو استفزازها يتم ال للتحرير، استراتيجية شاملة معالم
ما ســياق جانبية وخارج خوض معارك في اســتنزافها
الكلية، ولعل اســتراتيجيتها ضمن له وتخطــط تُرتب
في ا مهم� ا شــوطً قطعت أن بعد الفلســطينية المقاومــة
غزة، من االحتالل خــروج بعد ا وتحديدً الذات، بنــاء

سواء جديدة، اســتراتيجية رسم في جدي�ا تفكر بدأت
المتالكه، تسعى التسليح والتدريب الذي نوعية لجهة
التي األرض علــى الميدانية االســتعدادات أو طبيعــة

تؤسس لها. تحاول أن
المقاومــة أداء أن  يلحــظ أن للمراقــب  ويمكــن 
غزة، على األخيرة الهجمات مواجهة في الفلســطينية
والقدرة األداء مستو في درجات بعدة ارتقاءً عكس
والميداني الفعــل الردعــي من  مســتوً علــى تثبيت
الوزراء رئيــس فيه أقر نحــو وعلى فــي ذات الوقــت،
أهدافها، تحقق الحرب على غزة لــم أن اإلســرائيلي
،أخر وســائل فــي تنظــر أن وأن علــى «إســرائيل»
الجندي حياة غزة وإنقاذ الصواريخ من إطالق لوقف
المقاومة بناء ضرورة ما يعزز وهو األسير، اإلسرائيلي
على شــرطين توفر متكاملة، اســتراتيجية الفلســطينية

الراهنة: المرحلة في األقل
تكون  قد ردعية، وسائل امتالك القدرة على األول:
وبناء اإلســرائيلي، العمق في العمليات االستشــهادية
تجعل منها، ا مهم� ا جزءً وتطويرها للصواريخ منظومة
على العــدوان شــنّ في اليدين مطلق غيــر االحتــالل
األرضية االجتياحات أو عبــر الجو عبر الفلســطينيين

له ذلك. كلما عنّ
وجه  في الصمــود تســتطيع ميدانية والثانــي: قــدرة
إذا خســائر فادحة، االحتالل وتكبيــد االجتياحــات،
وذلك الفلســطينية، والبلدات المدن ــر باقتحام ما فكّ
وبناء المناســبة، القتالية بالوســائل التــزود من خالل
الستيعاب المؤهلة العسكرية والخطط االستحكامات

طاقتها. وامتصاص الهجمة اإلسرائيلية

ضعف: ونقاط قوة، عوامل
نجاح أن على االســتراتيجية العســكرية خبراء يتفق

شروط: ثالثة توفر رهن مقاومة أي
المقاومة. فيه تتحرك الذي المحيط أو األرض أ-

التكتيكي. العمق ب-
االستراتيجي. العمق ج-
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الفلســطينية  المقاومة لوضــع فاحصة  ولعل نظــرة
لالستكمال، رغم تحتاج كثيرة نواقص ثمة أن تكشف
ظل انكســار في كبيرة نجاحات هذه المقاومة تحقيق
بصورة االحتــالل وبين بينهــا االســتراتيجي الميزان
والتعقيد الصعوبــة في غاية أوضــاع ووجود مذهلــة،

المقاومة. وتطور أداء عمل تواجه
كاملة  بصــورة تــكاد تكون الفلســطينية   فــاألرض
وباســتثناء قطــاع غزة، االحتــالل، خاضعة لســيطرة
كل من والمحاصر (٣٦٠ كــم٢)، المســاحة محدود
حيث المكشــوفة، الجغرافية الطبيعــة وذي الجهــات
ر ســيطَ مُ الفلســطينية فإن األرض وال غابات، ال جبال
بصورة مطلقة، حدود قبل جيــش االحتالل عليها من
فيما اتصال أو تواصل، وخطوط وماء فضاء ومعابر..
االحتالل يكتف ولم ذاتهــا، البلدات الفلســطينية بين
فأضاف األرض، على العسكرية بالسيطرة اإلسرائيلي
المستوطنات عشرات بناء عبر سكانية سيطرة ذلك إلى
الجغرافيــا تجزئــة علــى تعمــل التــي اإلســرائيلية
على ســيطرتها عن فضالً تواصلها؛ ومنع الفلســطينية
المواصالت، وطرق والحيوية االستراتيجية المناطق
وهو والتطور، الفعل عناصــر أهم المقاومة فقد يُ ممــا
ــا للمقاومين، آمنً ا مــالذً أرضٍ تُشــكل على الســيطرة
والتجميع وتخزين اآلمن، للتدريب والتحرك ومكانًا

القتال. ووسائل السالح
الملتف بالشــعب عنه المعبر وهو التكتيكي: العمق
والبيئة الحاضنــة يشــكل والذي المقاومة، مــن حول
من الشــعب لهــذا ومــا يتوافــر لنشــاطها وتحركهــا،
شبه رســمية أو أو شــعبية (مؤسســات فعل إمكانات
ال والجيش اللبناني شــكَّ الشــعب كان وإذا رســمية)،
في هناك للمقاومة ــا تكتيكي� ا عمقً اللبنانيــة فــي الحالة
كان فلســطين في فإن الوضع إنجازهــا، أهــم مراحل
التسوية خيار بين ا وموزعً تحت قسمة أوســلو، ا واقعً
ذاتي، حكم وبناء سلطة المحتل األمني مع والتنســيق
والمطاردة، تتعــرض للمالحقة التي المقاومة وخيار
والجار والشــقيق العدو من عليها الحصــار ويفــرض

في الســلطة- أمن قــوات القريــب والبعيــد، وكانت
المقاومة، ضــد تعمــل بصورة ســالبة أداة الغالــب-
المحتل، مع عميقة تواطئات منهــا كان ألجزاء وربما

ذلك. من أكثر نقل إذا لم معينة، مراحل في
في دعم  األوسع الدائرة وهو االســتراتيجي: العمق
متطلباتها وتوفير معهــا والتواصل المقاومة، وإســناد
ففي احتياجاتها، وتأميــن خســائرها والتعويــض عن
استراتيجي�ا ا عمقً وسوريا إيران لت شكَّ اللبنانية الحالة
لها أسباب ر وفَّ ما بالنسبة للمقاومة، وهو وفاعالً ا مهم�
لم ما وهو واالنتصار، والصمود االســتمرار والتطور
الحصار يمنع الفلســطينية، التــي للمقاومة مثله يتوفر
من ويوقع العربي، الجوار دول من بالســالح تزويدها
بل والمسؤولية، طائلة العقوبة تحت بالســالح يمدها
الصعيد، هذا علــى ا دورً تمارس فلســطينية ا إن أطرافً
الفلسطينية المصرية، الحدود على األنفاق تدمير وما
مــن صــورة إال المصرييــن الجنــود آالف  ونشــر 

الحصار. صور
أهمية ال تقل أخر أمــور إغفال يمكن ال وبالطبــع
خضع الذي الفلسطيني الواقع أن منها سبق، ما كل عن
اختراق تــم قد االحتالل، لســطوة طويلــة - -لعقــود
أو الحاجة، ضغط تحت العمالء، من بالكثير صفوفــه
ظاهرة معالجة يتــم لم وما اإلســقاط، عمليات بفعــل
الشعبية المواقع صحيحة وسليمة في بصورة العمالء
سيظل المقاومة طاقة في ا كبيرً ا استنزافً فإن والرسمية،
شــروط ضمن المقاومة حاجة يعني ما وهو ا، مســتمر�
ألداءاتها من السرية قدر عالٍ تحافظ على أن النجاح،

كوادرها. تحركات وتأمين
المقاومة فصائل تتجاوز أن أهمية إغفال يمكن وال
التنســيق من شــاملة لحالة وصوالً بينها، الخالفــات
مشــتركة، خطــة ضمــن  األداء وتنظيــم والتكامــل،
ذات قتالية للحصــول على وســائل العمل وتكثيــف
االحتــالل مواجهــة فــي باالســتمرار كفــاءة تســمح
وراء مصادر مــن التزود عبر لهزيمته، ســواء وصــوالً
الذاتي، التصنيــع تطوير إمكانــات عبــر أو الحــدود،
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التدريب ورفع كفاءة عنصــر المقاومة تهمــل دون أن
المختلفة، الســالح صنوف على اســتخدام المقاتلين
وبناء خططها، ورســم الحرب واســتخدام تكتيكات
الدفاع خطوط وتحصين العســكرية، االســتحكامات
على المقاومــة خبــرة إليــه وصلــت  وفــق أرفــع مــا

الصعيد. هذا

والمتغيرات: الثوابت بين المقاومة
الــدارج بالتعبيــر أو الفلســطينية، ظلــت المقاومــة
السترداد ا وحيدً ا طريقً المســلح»، ا «الكفاح فلسطيني�

كمــا والحقــوق، األرض
الوطني الميثــاق في مــوادّ
تعديــل الفلســطيني، قبــل
شــعارات وفــي  ،(٩٥)
المقاومة، فصائل وأدبيات
منظمــة تنتقــل أن قبــل 
مشــروع تبني إلى التحرير
المرحلــي»، «الحــل
بيــن الكفــاح والمزاوجــة

في النصف السياسي «المفاوضات» المسلح والعمل
األمور لتنتهي المنصــرم، القرن ســبعينيات من األول
إلــى اعتبار أوســلو، اتفاق توقيع مــن ا ــا، وبــدءً الحقً
للوصول ا وحيدً ا طريقً السلمي، والخيار المفاوضات
جر تجريم السياق وفي األرض، واستعادة للحقوق
األمريكيــة اشــتراط اإلدارة العمــل المقــاوم، تحــت
االعتــراف وثائــق ضمــن اإلســرائيلي؛ واالحتــالل
هذه تقر أن التحرير، ومنظمة بين «إســرائيل» المتبادلة
على ينطوي ما وهو اإلرهاب»، «نبذ بضرورة األخيرة

إرهابًا. بأن المقاومة الضمني اإلقرار
المقاومة، خط اإلسالمية على دخول القو أن بيد
أوسلو(٩٤)، بعد الثمانينيات وتعزيز حضورها أواسط
األمور أعاد ،(٢٠٠٠) انتفاضة األقصى وتمكنها بعد
الخيار المقاومــة هي أن وهو الصحيــح، إلــى نصابها
المناسب الرد وأنها الفلسطيني، للشعب االستراتيجي

الحقوق من بأيٍّ يسلم ال االحتالل، الذي على جريمة
غزة في تحقق بالفعل مــا وهو ا، كرهً مُ إال الفلســطينية
المفاوضات من كامل عقد فشل بينما لبنان، في وقبله

االحتالل. من معتبر شيء تحصيل في
وبنــاءه الصهيونــي، الكيــان مماطلــة ولعــل 
علــى فــرض الحقائــق أســاس علــى الســتراتيجيته
األمن حماية مفتاح باعتبارها القوة؛ وتقديس األرض،
مع التفاهم المتعذر من جعل اإلسرائيلية- والمصالح
يفهم وال بهــا يتحدث التي اللغــة خارج هــذا الكيــان
والضغط المســلح الكفاح ممارســة عبر أي ســواها،
عصــب االحتــالل النتزاع على
حاالت رصد ويمكن الحقــوق،
على التراجــع من فــرض كثيــرة
الحق ببعض المحتــل واإلقــرار
العمل الفلســطيني، تحت ضغط
االنســحاب أهمها لعل المقاوم،
غزة، واالنســحاب من لبنان من
الكثيرة األسر وعمليات تبادل
الفلســطينية المقاومتيــن  مــع 
تفكيك يخص فيمــا المحتل إرادة وكســر واللبنانيــة،

الضفة. وتاليًا أوالً في غزة المستوطنات

جديدة ومرحلة والسلطة الفلسطينية الفصائل
المقاومة: من

المقاومــة اإلســالمية حركــة انخــراط ابتــداءً مــن
التشــريعي للمجلس االنتخابات عملية في «حماس»
المجلــس، مقاعــد  بأغلبيــة وفوزهــا الفلســطيني،
تركيبة في جديــد وضع طرأ للحكومــة... وتشــكيلها
مقاومة حركة وجود ســماته أبرز الفلسطينية، السلطة
واألمنــي السياســي صنــع القــرار ة ــدَّ سُ بامتيــاز فــي
أهمها العديد من التساؤالت.. وهو ما طرح للسلطة،

مسألتين: 
أن تجمع بين حمــاس لحركة  األولــى: هل يمكــن
مد أي وإلى السياســي؟ المقاومــة والعمل خياري

وبــنــاءه الصهيوني، الــكــيــان مماطلة 
الحقائق أساس فرض الستراتيجيته على
من جعل  القوة، وتقديس األرض، على
خارج الكيان هذا مع التفاهم المتعذر
سواها، يفهم وال بها يتحدث التي اللغة

المسلح الكفاح ممارسة عبر أي
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إضافة المعترك لهذا حمــاس دخول ل يُشــكِّ أن يمكن
عبر ألدائه، ا انكســارً وليــس المقاوم العمل لمســيرة
وســلخها المقاومة الفاعلة، أكبر قو «تأهيل» إعــادة

المقاوم؟ برنامجها جوهر عن
االنتخابات التشــريعية دخلــت حمــاس ورغــم أن
أن التشكيك إال المقاومة» خيار «حماية شــعار تحت
السياسي واالستمرار العمل بين إمكانية المزاوجة في
استطاعت إلى أن الســائد، األمر هو ظل المقاومة في
المراقبين، فاجئــت ربمــا وبصــورة حركــة حمــاس،
ثالث عبر األقــل على الرهــان، كســب في أن تنجــح
أن بل تنكسر، أن وبكفاءة عالية، دون كبيرة، محطات
وتحسين السياســية اللعبة في جديدة ا تفرض شــروطً

أداء المقاومة. شروط
الوهــم عمليــة  تنفيــذ أ- 
) والتي  ٢٠٠٦ تموز المتبدد (
ا وتجهيــزً ا إعــدادً اســتغرقت
الفترة ضمن ها لّ جُ أشــهر، عدة
في حماس كانت التــي الزمنية

الحكومة.
بالجنــدي االحتفــاظ ب- 

صعبة  مفاوضات وإدارة هذه المــدة، اإلســرائيلي كل
مقابل سراحه إلطالق التحدي، بروح مشبعة وقاسية،

الفلسطينيين. األسر مئات
حــرب  مــن الصواريــخ كجــزء حــرب ج- تفعيــل
على والقدرة العدوانية، االحتالل أساليب ضد ردعية
الهجمة أمام االنكسار وعدم الحرب، بهذه االستمرار
(تشرين األخيرة التهدئة لفرض وصوالً اإلســرائيلية،
وقف على بموجبها االحتالل أرغم ٢٠٠٦)، التي ثان
إطالق وقف جنوده مقابل غزة، وسحب على عدوانه

على البلدات اإلسرائيلية. الصواريخ
والعمل  الحكومــة في حمــاس الثانيــة: هل وجود
المقاومــة خيــار لتعزيــز وتطويــر  السياســي فرصــة

إضعافه؟ أم
أخذها بعين  المهم من أمور، عدة رصد  وهنا يمكن

اإلجابة وحسم التصور رســم ســياق ضمن االعتبار،
المسألة: هذه على

أي لعب الفلســطينية عــن قــو األمــن أ- تحييــد
ما وهو المقاومة، مــع أداء متعارضــة أدوار ســلبية أو
وقــف عمليــات المطــاردة والمالحقة  اشــتمل على

والرصد. والمساءلة
بشرعية تتمتع التنفيذية) (القوة أمنية قو إنشاء ب-
بالســالح وتتزود كبيــرة، ا الســلطة تســتوعب أعــدادً
ويمكن التدريــب، علــى وتحصل بصــورة رســمية،
في ظهر كما لهــا، ا وســندً للمقاومة ا امتدادً اعتبارهــا

لغزة. اجتياح من أكثر
المؤسســي الواقع صياغة إعــادة نحــو ج- التقــدم
ففي للمقاومة، والنظرة الوالء من حيث الفلســطيني،
فريــق حيــن تراخــت قبضــة
األمور، تصريــف في أوســلو
إقصاء مــن ذلــك ومــا يعنيــه
عن ومــن يعبــر المقاوميــن،
دوائر عــن خطهــم السياســي
تعزيــز تــم الفعــل والتأثيــر،
هي ونفوذ شخصيات حضور
عملية ضمن المقاومة، مربع على محسوبة باألســاس
ما إذا ا، وتعزيزً ا تسارعً تشهد أن يمكن واستبدال إحالل
واالستمرار المالي الحصار في كســر حماس نجحت

األيام القادمة. في السلطة شؤون تصريف في
المقاومة، قو وحضور عمل إطارات د- توســيع
العربيــة العالقــات وضمــن دائــرة ا ورســمي�ا، شــعبي�
تحسين على بالضرورة سينعكس ما وهو واإلسالمية،
العســكرية الماليــة القــدرات وتطويــر اإلمكانــات،

للمقاومة. واللوجستية
يتشكل، ا جديدً ا أن ثمة واقعً يؤشر بمجموعه، وهذا
أداء وتطوير تعزيــز بإمكانيــة توحــي ال تــزال بــوادره
فيمكن المتغيرات اســتثمار أحســن ما وإذا المقاومة،
المقاومــة أداء فــي ا وتحــوالً كبيــرً  أن نشــهد ارتقــاءً

فلسطين. في

تُدخل أن الفلسطينية المقاومة استطاعت
السالح، من كبيرة  كميات  فلسطين  إلى
العديد تجنيد عبر أو غزة، في األنفاق عبر

وتهريبه  السالح الجهات لشراء من
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المستقبلي: المقاومة مشروع مالمح
قت الفلســطينية حقَّ المقاومــة أن فيــه مما ال شــك
األولى في االنتفاضة انخراطها خالل من ا كبيرً كســبًا
وتطوير بنيتهــا إعــادة تأهيــل صعيــد والثانيــة، علــى
خالل ومن الجمهور بين شرعيتها تعزيز أو إمكاناتها،

والخارجية. الداخلية العالقات من شبكة نسج
خاضتها المقاومة، التي سلســلة المواجهات ولعل
بكل االحتاللي، المشــروع مع المباشــرة ومجابهتها
مــن الكثيــر أكســبها إمكاناتــه العســكرية واألمنيــة،

التجارب. من بالكثير وزودها الخبرات
أوجدتها العالقات التي شبكة ذلك إلى أضيف وإذا
واإلســالمي، الجوار العربي مــع المقاومة قتهــا وعمَّ
ورصدها ،أخــر مقاومــة تجــارب مع واحتكاكهــا
ا، وإخفاقً ا نجاحً منها، كل عمل آليات لتطور الحثيــث
الخبرات من هائلــة ثروة بامتالك لها ســمح كل ذلك
المشــروع لبناء عليها البنــاء يمكن التي والتجــارب،

فلسطين. في للمقاومة المستقبلي
الفلســطينية المقاومة عليه تعكف ما أهم من ولعل
للعقد المســتقبلي للعمل رؤيتها وضمن هذه األيــام،
تطوير محاولة المراقبيــن، من الكثير بحســب القادم،
المناســب العســكري بالتزود بالســالح أدوات فعلها
االحتــالل. وثانيًا:  جريمة ردع : علــى أوالً ... القــادر
المأهولة الفلســطينية الجغرافيا من اختراق منعه على

المحررة. أو بالسكان
الفلســطينية المقاومــة تحــاول وفي هــذا الســياق
العســكري، السياســي والعمل الفعل بين المزاوجــة
جيش وسيطرة لنفوذ الخاضعة غير المساحات لزيادة
الحقوق حســاب على ذلك يكون أن االحتالل، دون
عمل على وقيود فرض شروط الكاملة، أو الفلسطينية
ليس بها التحرك أن إال صعبة، معادلة وهي المقاومة،
بعض النجاحات حققــت المقاومة ولعل ، مســتحيالً

هذا الصعيد. على
نفسها المقاومة الفلسطينية ال تر أخر زاوية ومن
المقاومة تدرك قراءة وثمة األمة، عن ت�ا بَ نْ مُ ا شيطاني� نبتًا

الكلي/االســتراتيجي المشــروع إلنجــاز أهميتهــا
ا حراكً واإلســالمية العربية المنطقة تشــهد حيث لها؛
والنفوذ الهيمنة مــن التحرر واالســتقالل باتجاه يدفع
في الدولية القــو ونفوذ حضور وتراجــع األجنبــي،
وأبرز وجوهه والســيادي للمنطقــة، القرار السياســي
ولبنان العــراق وأفغانســتان في األمريكــي االنكفــاء
القوة تدهــور عــن والســودان،.. فضــالً والصومــال
العدوان بعــد اإلســرائيلي االحتالل لجيش الردعيــة
غزة. في أهدافه تحقيق عن وعجزه لبنان على األخيــر
ضيق في أنها ليســت تدرك أن المقاومة ما يعني وهــو
أو العتســاف الخطــوات محتاجة وال مــن الوقــت،
مســار أن طالما مقايضات صغيرة، وإجراء االنكســار
نســق صاعد، وفق يتحرك ــا، وإقليمي� ــا محلي� الفعــل،
لها الفلســطينية يمكن المقاومــة يــر أن بــل ثمة من
ا مهم� ا دورً مباشــرة، غير أو مباشــرة بصورة أن تلعب،
فــي المنطقة والتحرر االســتقالل برنامــج فــي تعزيز
للمشــروع والتبعية التغريــب مشــروع فــي مواجهــة

األمريكي/اإلسرائيلي.
بالمحيــط، وربطهــا القــراءة هــذه ــا علــى وتأسيسً
اإلشــارات من المقاومة وتأخذ باالعتبار جملة تلتقط

أهمها:
-أنفقدان«إسرائيل»لألمنواالزدهار االقتصادي،
نتيجتين تحقيق إلى يقود القطيعة مع الجوار واستمرار

مهمتين:
إلى  اليهودية الهجــرة موجــات األولــى: إضعــاف

العكسية. الهجرات حجم وزيادة فلسطين،
لتقديــم اإلســرائيلية الحكومــة الثانيــة: اضطــرار
المستوطنات، وتفكيك األرض، على صعيد تنازالت

الفلسطينية. الحقوق من بالمزيد واالعتراف
«إســرائيل» ســياق حديث فــي - الوضــع الســابق
الكثافة تنامــي الديموغرافيــة التي يمثلها عن القنبلــة
تآكل يعني والبحــر، النهر بيــن الفلســطينية الســكانية
الجغرافيا تضيق حيث اليهودية؛ الدولة ومفهوم فكرة

السكان اليهود. نسبة وتتراجع وتتضاءل الميزات،
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األخيريــن العقديــن فــي الصهيونــي - المشــروع
الخارج وقف االمتداد نحو ا، فبعد كبيرً ا تراجعً  شــهد
شيء أي وقبل إنجاز ضخم يُســجل، ذاته بحدّ (وهذا
االنكفاء عمليات بــدأت المقاومة)، رصيد فــي آخر،
لبنان، جنوب من االنسحاب ولعل تتوالى، والتراجع
مشــروع تفكيك المســتوطنات بلورة ثم غزة، ثــم من
لالحتالل، متزامنًا أحمر ا وخط� ا محرمً ذلك كان بعدما
ســقوط يعني والذي الدولتيــن، بحل مــع االعتــراف
بعض تُشكل الكاملة»، إسرائيل «أرض وشعار مفهوم
االستمرار. من للمزيد المرشــح االنكفاء هذا مظاهر
الصمود مــن للمزيد دافعية وهــو ما يمنــح المقاومــة
وأن الفراغ، فــي تتحرك ال أنها باعتبــار واالســتمرار؛
: حماية  أوالً ا، بل أنجــزت هدرً تذهــب ال تضحياتهــا
المشروع الصهيوني،  في مسيرة وثانيًا: انكفاء للمنطقة.
تقدم مشروع مقابل في الصهيوني المشــروع وتراجع
بشكل متوازٍ يعمالن استقالل األمة وتعزيز ســيادتها،
وتوفير المقاومــة الحتضــان المناســبة البيئة إلنجــاز
تقرأه ما وهو وانتصارها، واستمرارها تطورها شروط

عليه. وتبني المقاومة
في التشــكك من - اإلســرائيليون يعيشــون مرحلة
من المعادي البحر هذا في دولتهم، اســتمرار إمكانية
-وربما بصوت يتســاءلون وهم والمســلمين، العرب
يمكن مد أي إلى إعالمهم- وسائل في كما مرتفع،
بل الســيف؟، حد على لدولــة «إســرائيل» أن تعيــش
التحســب ذلك أبعد من هو مــا إلى يذهب هنــاك من
إلى تحول المنقذة اليهودية الدولة حلــم يكون من أن
الدولة، هذا أجل إدامة وحماية فمــن مرعب، كابوس
الدنيا، كل في آمنين غير يكونوا أن اليهود علــى ينبغي
«اإلرهاب يسمونه لما غرية مُ أهداف إلى تحولهم بعد
من باهظة أثمانًــا يدفعوا أن عليهــم وأن اإلســالمي»،
المرفوض الوجــود هــذا إلدامــة حياتهــم وأموالهــم
في يتمتــع باالزدهار، وال عاد آمنًا ما الذي وإنعاشــه،
والتطبيع الفلسطينيين مع التعايش مشــروع ظل فشــل

واإلسالمي. العربي الجوار مع

المقاومــة تطويــر مــن يتحســبون - اإلســرائيليون
ذات قدرات أســلحة امتالك أو الصواريــخ، تقنيــات
القــدرة أو جرثوميــة، أو كيماويــة عاليــة، تدميريــة 
صدمة ل ــكِّ شَ تُ كبيرة اســتراتيجية عمليات علــى تنفيذ
أبراج ضــرب شــاكلة: على اإلســرائيلي، للمجتمــع
تســميم أو والوقود، للطاقة محطات أو أو مطــارات،

الشرب. مياه شبكات
جهات تقوم بهــذا الفعل مركبــة، أن هنا والخشــية
مــا وهــو إســالمية، أو عربيــة فلســطينية؛ أو أخــر
الرد على «إســرائيل» قدرة ب ويُصعِّ األوضــاع ــد قِّ عَ يُ

الردع.  أو
المعنويات في تراجع حالة تعيش «إسرائيل» دولة -
انقراض بعد الصهيوني، بالمشروع واإليمان والتعبئة
القيادة مستو على والتأسيس، الرواد جيل يسمونه ما
جديد إســرائيلي جيل فثمة الجمهور، وعلى مســتو
ميزات من تطرحه ما بالدولة وارتباطه ســلوكه يحكم
يتم جيل مرفهــة، وهو لحياة ضمانات مــن وما توفره
عصيب، الختبــار تعرض مــا إذا بصموده التشــكيك
الشمال من والهروب الصراع، من  مســتوً أي ضمن
وقريب، خشــية الصواريخ مثال حي ومن ســيدروت
حاولــت معينــة مرحلــة فــي وإذا كانــت «إســرائيل»
معنوية وقدرات روح من جيشها به يتمتع الترويج لما
مجتمعة، عربية جيوش ثالثة هزيمة لها أتاحت قتاليــة
،تتهاو اإلسرائيلي الجندي معنويات أن يظهر فاليوم
انتصارات تحقيــق أو نفســه، عن الدفاع ويعجز عــن
يملكون ال فلســطينيين فتية مع في مجابهات حاســمة
الروح عن تردي فضالً كافيًا، ــا تدريبً يتلقوا ة، ولم دَّ عُ

وشعوره باإلحباط. اإلسرائيلي للجمهور المعنوية
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إضافية معلومات

القسام: الدين عز الشيخ

في ١٨٨٢، نشــأ ســورية عام في لقضاء الالذقية التابعة (جبلة) بلــدة في القســام الدين لــد عز وُ
بعلوم من المشتغلين القسام القادر مصطفى الشيخ عبد والتقو، أبوه رفت بالعلم عُ ريفية أسرة

ودين. علم عائلة الشريعة اإلسالمية، وأمه حليمة قصاب من

وتفوقه على بنبوغه وتميز الكريم، القرآن وتالوة القراءة والكتابة تّاب البلدة كُ في الدين عز تعلم
التفكير. للتأمل وطول وامتاز بميله أقرانه

رجال يُغذيها كان التــي التحرر بحركات آخــر اهتمام العلم بــدروس الشــيخ اهتمام كان يرافق
وجهاد. ر وتحرُّ وقوة دين عز اإلسالم أن الدين عز ففهم األزهر،

فــي األزهر،  الدراســة في ســنوات عشــر ١٩٠٦ بعد أن قضى جبلة عــام ثــم عاد القســام إلــى
التدريس طرق على لالطــالع تركيا إلى ومن ثَم قــام برحلة األهلية، شــهادة على حصل بعدهــا
أدهم ابن الســلطان جامع في والده، زاوية في التدريس على عكف عودتــه وبعد  فــي جوامعها،

الزاهدين. قطب

رائدة ســبقت جميع جهادية وحركــة متميز، وأســلوب مســتقلة، دعوة صاحــب يعتبــر القســام
فلسطين. في ميدان الجهاد المعاصر في االتجاهات

يحضرون دروسه الذين من يختارهم من المجاهدين، كان جيل تربية في األسلوب هذا ويتلخص
على عضويتها تقتصر جهادية، خاليا منهم ن ويكوّ للجهاد، وإعدادهم بتهيئتهم ويقوم ومواعظه،

والفداء. للتضحية الكامل االستعداد لديهم الذين المؤمنين الصادقين من نفر

المهام، إلى وحدات مختلفة مقســمة كانت متكامل، بشــكل المجاهدة القوة إنشــاء وعندما تم
هي: الوحدات وهذه بها تتواله، خاص دور لكل وحدة حيث

السالح. بشراء خاصة وحدة األولى:

واليهودي. البريطاني العدو تحركات ومراقبة لالستخبارات خاصة وحدة الثانية:

العسكري. بالتدريب خاصة وحدة الثالثة:

الجهاد. إلى أعمالها الدعوة وأبرز والمجتمعات، المساجد للدعاية في خاصة وحدة الرابعة:
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السياسية. واالتصاالت الجماهيري العمل وحدة الخامسة:

والشهداء.  المعتقلين أسر ورعاية واألنصار، من األعضاء المال جمع وحدة السادسة:

والشــرطة،  الجيش التصدي لدوريات النطاق: الواســعة العديدة أعمال القســاميين   وكان مــن
ومهاجمة حرس الشــرطة، ومراكز الجيــش ثكنات على واإلغــارة وقطــع طــرق المواصالت،

فيها. والمتفجرات األلغام وزرع اليهودية، المستعمرات

كت  فحرَّ األمة، أوصال في سرت التي الروح بمثابة القسام أعمال فيه اعتُبرت الذي الوقت وفي
مكافآت تعلن عن البريطانية الحكومة كانت العمل، إلى الناس وحفزت وشدت العزائم، الهمم
قلوب الرعب في ألقت فعالً ألنهــا هذه األعمال؛ منفذي عن يدلي بأية معلومات لمــن ضخمــة
في اليهود عليهــا يتعود وهــذه لم حديد ونار، ا من جديــدً وألول مــرة عمالً رأوا اليهــود الذيــن
في الجواســيس األرصاد، ونشــروا وبثوا ا ذعرً واليهود البريطانية وازدادت الحكومة فلســطين،

الشبهة. لمجرد االعتقال وصار والنهار، الليل

اإلنجليزية الشرطة اســتطاعت إذ شــديدة؛ صعوبة تالقي جماعة القســام تحركات لذا أصبحت
نتيجة التحقيقات وأســلحتهم، وأســمائهم الجماعة أفراد عدد بشــأن معلومات الحصــول على
على وأكثر أكثر تساعدهم معلومات على الحصول اســتطاعت وكذلك التي قامت بها، المكثفة

مكانهم. تحديد

الشــرطة عام ١٩٣٥، حددت ثاني ٢٠ تشــرين يوم جنين منطقة في يعبد وفي أحــراش ا وأخيــرً
بيــن المجاهدين رهيبة معركة ودارت كبيــرة، وهاجمتهم بقوات عســكرية مكانهــم البريطانيــة
ا صريعً خر حتى يكافح وظل األبطال، قتال شيخهم وقاتل القســام، رجال فيها والشــرطة، صمد

. ا ا كريمً ميدان الجهاد شهيدً في

أصبح كما واألربعينيات، في الثالثينيات فلسطين شــباب في األثر أعمق القسام الستشــهاد كان
فلسطين. ار ثوّ شيخ بحق يعتبرونه المؤرخين بعض جعل مما والفداء، للتضحية ا رمزً القسام

املعارصين، العلم وطلبة العلامء تراجم يف اجلامع  املعجم
الشاملة. املوسوعة مطبوع، غري كتاب إلكرتوين
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إحصائية: مؤشرات

:٢٠٠٥/١٢/٤ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

١٫٩٥٤ مليون  بواقع منتصف عام ٢٠٠٤، ١٨ سنة في عن أعمارهم تقل الذين األفراد * نســبة
في  فرد ٣٫٦ مليون يبلغ نحو والذي الفلســطينية، في األراضي عدد الســكان من إجمالي طفل،

.٢٠٠٤ عام منتصف

الفلســطيني للطفل الصحي علــى الوضع قد طرأ ا واضحً ــا تقدمً أن وأشــارت المعطيــات، إلى
،أخر علــى جوانب تســيطر التي بقيت الفجوات مــن الرغم على الجوانــب، من فــي العديــد
من العمل اســتدامة إلى إضافة لألطفال، الوطني واضحة تتبنى البرنامــج سياســة  نتيجــة انتهاج

تطبيقه. أجل

 ١٩٩٥) الفترة فــي حي ٢٥٫٥ لــكل ١٠٠٠ مولود من الرضع وفيــات معــدالت * انخفضــت
كذلك انخفضت ،(٢٠٠٣- ١٩٩٩) الفترة فــي حي ٢٤٫٢ لكل ١٠٠٠ مولود ١٩٩٩) إلــى -
الفترة  حي فــي ٢٨٫٧ لــكل ١٠٠٠ مولود مــن الخامســة األطفال دون ســن وفيات معــدالت

.(١٩٩٩-٢٠٠٣) الفترة في حي مولود ٢٨٫٣ لكل ١٠٠٠ إلى (١٩٩٥-١٩٩٩)

المبكرة، ونقص نتيجة للوالدة كانت الغربية، الضفة في الرضع األسباب المؤدية لوفيات أهم *
قطاع في بينما الخلقية، والتشوهات فيها االلتهابات بما التنفسي؛ الجهاز أمراض وبسبب الوزن،
المرتبة تحتل الــوزن، ونقص المبكرة الوالدة عن الناجمــة وفيات الرضع نســبة بقيت غــزة فقد

التنفسي. الجهاز التهابات عن الناجمة الوفيات على ا انخفاضً سجل فيما األولى،

عام ٢٠٠٠ إلى ٣٤٫١% ٢٦٫٣% عــام من بعد الــوالدة الصحية الرعاية نســبة ارتفعت * كمــا
الصحة وزارة تشرف عليها التي األولية، الرعاية مراكز في عدد زيادة هناك أن حيث تبين ،٢٠٠٤

و٥٤  الغربية الضفة في ا مركزً منها ٣٣٧ ا، ٣٩١ مركزً بلغت والطفولة؛ إذ األمومة مراكز فيها بما
غزة. في قطاع ا مركزً

-٢٠٠٤ الدراســي العام مطلع في بلــغ الفلســطينية األراضي في المدارس فــي * عــدد الطلبة
.%٥٠٫٢ ما نسبته وتشكل اإلناث منهم وطالبة، مجموعه ١٫٠٤٣٫٩٣٥ طالبًا ما ،٢٠٠٥

عدد بلغ فقد المهني، الثانوي التعليم من به للطلبة لاللتحاق استقطابًا األكاديمي أكثر التعليم *
الدراســي ٢٠٠٤- العام في وطالبة ٥٫٢٧٩ طالبًا المهني الثانــوي بالتعليم الملتحقين الطلبــة

بالمرحلة الثانوية. الملتحقين مجموع الطلبة من ٤٫٧ نسبته ما أي ،٢٠٠٥

في منها غــزة قطــاع مــدارس في ــا اكتظاظً أكثــر المرحلــة األساســية فــي ب الصفيــة ــعَ  * الشُّ
الضفة  وفــي شــعبة، لكل ــا ٤٢٫٣ طالبً غــزة قطــاع في بلغــت الغربيــة، فقــد  مــدارس الضفــة

طالبًا. ٣٢٫٢ الغربية

١٥٥
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األسر من حاسوب، و٤٫٨% جهاز لديها يتوفر لديها أطفال ال الفلسطينية األسر من %٧١٫٥ *
ال (ســتااليت)، و٩٠٫٧% فضائي�ا ا القطً لديها يتوفر ال و٢٨٫٦% تلفزيون، جهاز لديها يتوفر ال

البيت. في اإلنترنت خدمة يتوفر لديهم

واضح اختالف وهناك أطفال، لديها التي األســر لد المنزلية المكتبات عدد زيادة في هناك *
يمارسونها. التي األنشطة طبيعة في واألطفال اإلناث الذكور األطفال بين

في  يعيشــون اإلناث، من و٦٣٨ طفالً الذكور من بواقع ١٫٠٤٢ طفالً ، طفالً ١٫٦٨٠ * هنــاك
ألطفال  قضية ٤٫٩٩١ العام ٢٠٠٣، منهــا قضية خالل متابعــة ٧٫٨٣٩ تم ٢٥ دار أيتــام، وأنــه
في محافظات القضايا هذه غالبية تركزت وقد احتراقه، أو المنزل هدم نتيجة من المأو حرموا

غزة.

مجموعه ٧٥٢  ٢٠٠٥/٥/٣١ ما وحتــى االنتفاضة بداية منذ األطفال من الشــهداء عدد * بلغ
شــهيدين في  إلى إضافة غــزة، و٤٢١ في قطاع الغربيــة الضفة فــي ا ٣٢٩ شــهيدً منهم ا، شــهيدً

.١٩٤٨ عام المحتلة األراضي

 ٤٤٫٥٠٠ يقارب ما ،٢٠٠٥ فبرايــر شــباط/ وحتى االنتفاضة منذ اندالع بلغ الجرحى * عــدد
نفس الفترة. أطفال، في ٣١٠ بلغ المعتقلين األطفال وعدد جريح،

األمني. والوضع اإلسرائيلية اإلجراءات بسبب التعليم تركوا األطفال من %٣٫٤ *

وفا،٢٠٠٥/١٢/٤ الفلسطينية األنباء وكالة  املصدر:
. الفلسطيني املركزي لإلحصاء اجلهاز عن

الفلسطينية: دائرة اإلحصاء في ق
َّ
ُمَوث هو ما حسب األقصى انتفاضة خالل اعتقالهم تم َمن

املنطقة
األول العام

٢٠٠٠/٩/٢٨
٢٠٠١/٩/٢٨

العام الثاين
٢٠٠١/٩/٢٩
٢٠٠٢/٩/٢٨

الثالث العام
٢٠٠٢/٩/٢٩
٢٠٠٣/٩/٢٨

الرابع العام
٢٠٠٣/٩/٢٩
٢٠٠٤/٩/٢٨

العام اخلامس
٢٠٠٤/٩/٢٩
٢٠٠٥/٩/٢٨

السادس العام
٢٠٠٥/٩/٢٩
٢٠٠٦/٩/٢٨

اإلمجايل
٢٠٠٠/٩/٢٨
٢٠٠٦/٩/٢٨

%

الغربية الضفة
أخر ٩٦٫٢ ٦٩٩٧١٠٨٦٣٩٥٣٠٣٨٤١٣٩٥٠٤٤٠٣٣٩٥٨٤ومناطق

غزة ٣٫٨ ١٥٨٣٨٧٢٦٦٤٦٨١٧٣١٢٠١٥٧٢قطاع

١٠٠ ٧١٥٥١١٢٥٠٩٧٩٦٤٣٠٩٤١٢٣٤٥٢٣٤١١٥٦اإلمجايل

١٥٦
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أعوام: خمسة في شهداء انتفاضة األقصى

الشهداءالسنةم مالحظاتعدد

١٢٠٠٠٣٣١٢٠٠٠/٩/٢٩ يف االنتفاضة بدأت

٢٢٠٠١٦١٣

٣٢٠٠٢١٠٥٨
جمازر وارتكاب الغربية الضفة اجتياح تم نيسان يف

جنني وخميم نابلس يف القديمة البلدة يف

٤٢٠٠٣٥٠٣

٥٢٠٠٤٨٢٩

٦٢٠٠٥١٤٥

٣٤٧٩املجموع

املباركة األقىص انتفاضة شهداء لإلعالم، الفلسطيني املركز

١٥٧


